
 

ACTA REUNIÓ JUNTA GESTORA  7/1/21  
 

BICIHUB  

c/ Pere IV, 58-60, 08005, Barcelona 

Tel: 93 307 74 75,                                                                                         NIF: G-67394668 

bicihub@bicihub.barcelona                                                                    www.bicihub.barcelona 

 

Ordre del dia: 

 

0- Situació actual del Bicihub en el marc de la pandèmia  

 

1-Revisió documentació i accions immediates de l’Associació  

2-Estat del conveni  amb l’Ajuntament de Barcelona 

3-Preparació proposta entrada al COOP57 

4-Calendarització reunions de la junta  

5-Difusió actes  d’Assemblea i de junta  

 

 

Membres assistents:  

Presidenta: Montse R. Faidella 

Tresorera: Nuri   Soto  Aliaga 

Secretaria: Raquel León Mayol    

 

La Junta gestora es duu a terme de forma  virtual el dia 7/1/20 de 18 a 19 :30 

 

0- Situació actual del Bicihub en el marc de la pandèmia  

La situació del Bicihub continua sent la mateixa que a finals de desembre, no hi ha 

entitats allotjades i no hi ha activitat fins a nova ordre . 

Les entitats promotores, Barabara i Biciclot continuen assumint les gestions de l’activitat 

mínima que es genera a traves del correu electrònic així com les reunions amb 

l’administració .  

Activem la nova junta gestora per a poder executar  el que es va aprovar en Assemblea 

sota uns mínims assumibles per part de les tres cooperatives . 

 

 

1-Revisió documentació i accions immediates de l’Associació  

 

.S’envia a registre de justícia l’acta de la nova Junta del Bicihub, aprovada en Assemblea  

10/12/20. El tràmit s´ha de fer via internet i amb certificat digital. Tanmateix s´ha de 

presentar a Caixa d‘enginyers.  

.S’està treballant en el document per a presentar-nos en els Premis  Bicimpuls d’ 

enguany. La iniciativa que es presentarà, és la de bicicletes per al personal sanitari. El 

termini s’acaba el 15 de gener  

.S‘està treballant per a tancar el Balanç social i el comunitari del 2020.  Es presentarà 

durant aquest mes.  

  

2-Estat del conveni  amb l’Ajuntament de Barcelona 

 

Al mes de desembre es va enviar a la comissió de seguiment (mobilitat, economia social 

i ecologia urbana) l’ esborrany del nou projecte 2021-2022 per a poder  redactar el futur 

conveni. A partir del dia 11 iniciarem ronda de trucades per a activar el procés. Sense 

una aprovació inicial  o preconveni , el COOP 57 no acceptarà la nostra petició. 
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3-Preparació proposta entrada al COOP57 

S’està redactant la documentació necessària per a presentar-nos al COOP57 . L’ objectiu 

és poder presentar-nos a mitjans de febrer . 

Si se’ns accepta la proposta  podríem activar de nou  la contractació  d’ una persona 

coordinadora del Bicihub.  

 

4-Calendarització reunions de la junta  

 

S’ acorda que la nova junta es reunirà virtual o presencialment cada quinze dies els dijous 

de 17h a 18:30h  

Les properes reunions seran: 21/1, 4/2, 18/2, 4/3, 18/3, 1/4.  

 

5-Difusió actes  d’Assemblea i de junta  

Per a mantenir un mínim d’informació a l’exterior, es penjarà l’acta de l’assemblea i les 

actes de la gestora en el web del Bicihub. Se li demanarà a l’equip de comunicació de 

Biciclot.  

 

La reunió es tanca a les 19:30.  
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